
ءاروشاع ةرايز ملسلاو مالسلا تاماقم

لوقت ،مالسلا ةرقف سفن يف

مكترايزل ينم دهعلا رخآ هللا هلعج ال

ةرايزلا ةلزنمب مالسلا

 هيلعِ نْيَسُحْلا َْربَق ُروَُزت ُريِدَس اَي :مالسلا هيلعِ َّهللا ِْدبَع ُوَبأ يِل َلاَق"
 :ُتْلُق ؟ٍرْهَش ِّلُك يِفُ هُروَُزَتف ْمُكاَفَْجأ اَم :َلاَق .اَل :ُتْلُق ٍ؟مَْوي ِّلُك يِف مالسلا
 اَم ُريِدَس اَي :َلاَق .َكَِلذ ُنوُكَي ْدَق :ُتْلُق ؟ٍَةنَس ِّلُك يِفُ هُروَُزَتف :َلاَق .اَل
 ٍْربُغ ٍثْعُش ٍكَلَم ِفَْلأ َفَْلأِ َِّهلل ََّنأ َتِْملَع اََمأ ،مالسلا هيلعِ نْيَسُحِْلل ْمُكاَفَْجأ
 هيلعِ نْيَسُحْلا َْربَق َروَُزت َْنأ ُريِدَس اَي َكْيَلَع اَمَو َنوُُرْتَفي اَلَو َنوُروَُزيَو َنوُْكَبي
 يِْنَيب َكاَدِف ُتْلِعُج :ُتْلُق ً؟ةَّرَمٍ مَْوي ِّلُك يِفَو ٍتاَّرَم َسْمَخ ِةَعْمُجْلا يِف مالسلا
ً ةَرْسَي َو ًَةنَْمي ُتَِفتَْلت َُّمث َكِحْطَس َقَْوف ْدَعْصا :يِل َلاَق ٌ.ةَريِثَكُ خِساََرف َُهْنَيب َو
 اَي َكْيَلَع ُماَلَّسلا" :ُلوَُقت َو ِْربَقْلا َوْحَن وُْحَنت َُّمث ِءاَمَّسلا ىَِلإ َكَْسأَرُ َعفَْرت َُّمث
ُ ةَرْوَّزلا َو ٌ،ةَرْوَز ُهَل َْبتْكُت "ُهُتاَكََرب َوِ َّهللا ُةَمْحَر َو َكْيَلَع ُماَلَّسلاِ َّهللا ِْدبَع اََبأ
"ً.ةَّرَم َنيِرْشِع ْنِم ََرثَْكأ ِرْهَّشلا يِف ُتْلَعَف اَمَّبُر :ٌريِدَس َلاَق ٌ.ةَرْمُعَو ٌةَّجَح

نذإ ةرايزلا ةلزنمب مالسلا نأل
 نم" اهيف يتلا تاياورلا لك هيلع قبطني
"…ينراز

ةمطاف نباي كيلع مالسلا
نيملاعلا ءاسن ةديس

 ركذي ماودلا ىلع ناك سدقملا اهمسا نا
ةبيصمو ةيزر مظعأب ةمألا

 نيب ام قرافلا نايبتل نيملاعلا ءاسن ةديس
 هللا تاولص نيسحلاب لثمتملا قحلا قيرف
 لطابلا قيرف نيب امو ،هركسعمو هيلع همالسو
 دايز نب هللا ديبعو ةيواعم نب ديزيب لثمتملا
سيلبإ بزحو ناطيشلا ركسعم مهركسعمو

 اضيأ نالا

 نبا ،داوج ديس نبا ؟نم نبا يلع ديس
هللا لوسر

 فرعي ام وه ىتح نكمي ؟نم نبا ندياب
هوبا

نينمؤملا ريمأ نباي كيلع مالسلا
نييصولا ديس نباو

 نينمؤملا ريمأ بقل نأ ىلع ديكأتلا
 نيسحلا نأو مالسلا هيلع يلعب صتخم
هنبا وه

 نم ناك نينمؤملا ريمأ بقل نأ حيضوت
 داهشتسا ىلإ تدأ يتلا بابسألا ةلمج
مالسلا هيلع نيسحلا

 نأ اوأر املو ،عجاوملا مهل تعجر ،يلع ىلإ تعجر ةفالخلا نأ اوأر امل مهف
 اهقيرط يف ةفالخلا نأ نم اوعزف ،نسحلا هنبا ىلإ ةفالخلاب ىصوأً ايلع
 نينمؤملا ريمأ نامز يف لكاشملا نم ريثكلا اولعتفاف ً،ارصح تيبلا لهأ ىلإ
 هتيقحأب بلاطو نيسحلا ءاج امل نكلو ،مالسلا هيلع نسحلا نامز كلذكو
 ةبلاطم راركت نم اورجفنا ،هباش امو لئاسرلا لاسرإب سانلا هعم فقوو
 هيلع نيسحلا مامإلا اولتقي نأ الإ مهل ناك امف ،ةفالخلا رمأب تيبلا لهأ
 لايتغا طقف سيل لصح امف ،ةبعكلا راتسأب اقلعتم ناك ولو مالسلا
.ةعقاولا كلت يف يلع همسا نم لك لتق ةلواحم لب مالسلا هيلع نيسحلا

 وه يأ نينمؤملا ريمأً ايلع نأب فارتعالا رارمتسا اوديري مل مه ةقيقحلا يفف
ءاسكلا لهأ ىلإ ةفالخلا عجريس يذلا وهو ،هريغ نم ةبتر ىلعأ

هللا لوسر نباي كيلع مالسلا

 نم ادج بيرق هلاصتا روزملا نأ نييبتل
مركألا لوسرلا

 قفتا دقو دجلل نبا تنبلا نبا نأ تيبثتل
 يف نيضرغملا ضعب نأ الإ ،عيمجلا هيلع
 نوديري اذه انموي ىلإ نامزلا كلذ
 طقف ءافتكالاو تنبلا نبا جارخإ ةقيرطب
نبالا نباب

 ةهبج يف وه هولتق نم نأ ىلع ةلالدلل
نيحلاصلا

هللادبع ابأ اي كيلع مالسلا

نمألا ءاطعإو ةيحتلا

:ىنعملا نذإ

 كلصي نأ نم نمآ هللا دبع ابأ اي كنإ
كئادعأ لبق نم كيلإ لصو امك ىذأ ينم

 هلوق ريسفت يف )ع( قداصلا نع
:هناحبس

 ٌماَلَسَف -ِ نيَِميْلا ِباَحَْصأ ْنِم َناَك ِْنإ اََّمأَو
.ِنيَِميْلا ِباَحَْصأ ْنِم َكَل

 كتعيش مه :يلعل هللا لوسر لاق :لاق
.مهولتقي نأ مهنم كُدلُو مَلَسف

دايقنالاو ميلستلا
 لك يف كل داقنأ كيلإ يرومأ عيمج مّلسأ انأ
كتعاط يلع بجاوو يمامإ تنأف ،ءيش

مالسلا راركت

ةرفغملا بابسأ نم ببس

)مالكلا نسحو مالسلا لذب ةرفغملا تابجوم نم نإ( :يبنلا نعف

 لك فوشي ام نم ضعبلا ..مركلا نم عون هيف ينعي ،لذب لاق
؟ملسن ةرم مك :لوقي لخدي دحاو يوشا

)كتيب ريخ رثكي مالسلا شفأ( :يبنلا نعفريخلا ةرثكل ببس

)دارلل ةدحاوو ئدتبملل ٦٩ ،ةنسح ٧٠ مالسلا( :يلع مامإلا لاقباوثلا

موصعملا مامإلا در

 نكلو ،بحتسم همامإ ىلع رئازلا مالس نأل
 ىشاحو بجاو مامإلا نم مالسلا اذه در
ةضيرف عيضيو بجاوب لخي نأ مامإلل

ةصاخ ةتافتلا كيلإ تفتلي مامإلا لعجت كنأكو

ةكئالملا در

 مهيلع ملسيف نينمؤملاب رميل نمؤملا نإ
:ةكئالملا در يتأيف

هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس

مالسلا نم مالسإلا نيد مسإ

ةمالسلاو نمألاو ملسلا نيد مالسإلا

 رامعتسالاو ةبراحملاو برحلا سيل هتين
ةيرامعتسالا ةعسوتلاو

 نيذلا لباقم يف داهجلاب رمأي مالسإلا
هيلع يدعتلاو زواجتلا نوديري

زواجتلا عنمل يئادتبالا داهجلا

ريبعتلا ةيرح

تاباسحلا حسم

دئاقلا نذإب

 دلبلا ىلإ ةلاسرلا لماح لسري مالسإلا
 يكل ،برحلا يف ضوخلا لبق زواجتملا
رخآلا فرطلا عنقيو حصنيو دشري

 راوحلا باب حتفت امئاد اضيأ ناريإ
 تبثي نأ لبق تاضوافملا قيرط يف تشمو
عيمجلل ةيكيرمألا دوعولا ةيقادصم مدع

نكلو دهاجي مالسإلا

ةتغب مجهي ال

دحأ لاومأ ىلع ىدعتي ال

دحأ ضرع ىلع ىدعتي ال

مالسلا رفاكلا بلط ول

ُ هْرِجأف َكَراجتسا نَيكرشملا نم ٌدحأ نإو
…َهنَمأم هغلبأ مثِ هللا َمالكَ عَمسَي ىتح

 هلصوأ لب ،هكرتت طقف وم ..هنمأم هغلبأ
 هنامأ لحم ىلإ

حابصملا -

ةمالسلاو ملسلا روحم ةمئألا
ةمحرلاو حفصلاو وفعلا روحم

 نيذلا ىلع مالسإلا ةبلغو ةكم حتف موي
لوسرلا لتق ىلع اومدقأ
هيلع ةراجحلا يمرو هتيذأو
نيملسملا لاومأ اوقرسو
ردب برحل شويجلا اوشَّيجو

 مويلا :لاق باحصألا دحأ ،ةكم حتف دنع
 هيف مقتنن يتلا مويلا وه اذه ،ةمحلملا موي
انم اولتق امك مهنم لتقنو ،مهنم

 موي ،ةمحرملا موي وه لب :لوسرلا لاقف
.ةمالسلاو ملسلاو حفصلا وفعلا

 نأ لوسرلا نلعأ ،ءامدلا كفسل اعنمف
 ديري نمف ،نمأم يف وه نايفس ابأ تيب
هيلإ ءاجتلالا عيطتسي

 ةيحيسملا ةيلقألا ،يلع مامإلا نامز يف
 يأ( ةيزجلا نوعفدي اوناك ةيدوهيلاو

 دالب يف نمألا نم ةدافتسالا ةبيرض
هلبق نم ملسو نمأ يف اوناكف ،)نيملسملا

 تراغ امدنع ،خيراتلا يف متأرق امبرو
 لاخلخ تبلسو رابنالا ىلع ةيواعم شويج
 يلع مامإلا غلبف ،ةمذلا لهأ ءاسن ىدحإ
 :لاقف ،كاذنآ نيملسملا ةفيلخ ناكو ،كلذ

 اذه دعب نم تامً املسمً اءرما نأ ولف
ًامولم هب ناك امً افسأ

 انأ يأ مكملاس نمل ملس ينإ لوقن امدنع
 مكنأل ،كملاسي يذلا عم ةمالسو ملس يف
ةمالسلاو ملسلا روحم

 يدنع برح يدنع ،مكبراح نمل برحو
 لباقم يف راثيإو ةيحضت يدنع سامح
ةمالسلاو ملسلا روحم ةبراحم ديري يللا

 اذه هلثم عيابي ال يلثم ةدعاق ىلع
 يلو عم ةوادع هل يذلاف ،رايس برحلا
ودع هل اضيأ انأف نيملسملا رمأ

 نم عم ملس نحن له
؟نيسحلا مامإلا ملاس

ةبيغلا
؟ىوس ونش تفش

مد ليقث

ةيجوزلا تاكارعلا
 مامإلا اوملاس نمم يه وأ وه سيلأ
!؟نيسحلا

ايلو يل ناهأ نمةناهإلا

نينمؤملا نيب حلاصتلا

عجارملاو ءاهقفلاو ةيروهمجلا ىنبم

 يف ةمالسلاو ملسلا ةيجيتارتسا
 ملاعلا لود عم ةيجراخلا ةسايسلا
راوجلا نسح ىلإ ةوعدلاو

 عناوملا عضو ديرت امئاد اكيرمأ ول نكلو
عناوملا ةلازإ الإ رفم الف ناريإ حاجن مامأ

ءالبرك ةعقاو يف

 ،مامإلا ىلع قيرطلا ّرحلا شيج قلغا ّامل
 مّلكت و نيسحلا مامإلا ريهز نذأتسا
 اّلإ مهتلتاقم مامإلا ىلع ضرع مث ،مهعم
هيأر ىلع قفاوي مل هّنا

 ،هلتق ديري يذلا ودعلا ءادع جوأ يف اضيأ
 ءانب نأ ىرن نكلو ،هباحصأو ،هلهأ لتق دقو
ملسلاو ةمحرلاو ةيادهلا ةلواحم وه مامإلا

مالسلا ةيمهأ

ةالصلا يف ىتح بجاو مالسلا در

لافطألا ىلع ملسي ناك يبنلا

 لبق مالسلاب ءدبلا ةعيرشلا دعاوق نم
مالكلا

لاصتالا دنع مّلسي ال فسألل ضعبلا

 نأل كلذك ةرايزلا يف يعور مالسلاب ءدبلا
 اهتيبلت ابلاط هبونذو هتاجاحب يتأي رئازلا
 ،مالسلاب الوأ أدبي نأ دب الف ،اهنارفغو
مالسلاب ةرايزلا أدبت كلذلف

مالسلا ىنعم

ةيحتلا
 َّمُهَّللا َكَناَْحبُس اَهيِف ْمُهاَوْعَد :هلوق يف
ٌماَلَس اَهيِف ْمُُهتَّيِحَتَو

نمألا ءاطعإ

 ىلعً امالسوً ادرب ينوك ُران اي انلق
ميهاربإ

هناسلو هدي نم نوملسملا مَلَس نم ملسملا

 ىنعم نع مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تلأس
 ميلستلا :لاقف ،ةالصلا يف ميلستلا
 فيكو :تلق ،ةالصلا ليلحتو نمألا ةمالع
 اميف سانلا ناك :لاق ؟كادف تلعج كلذ
 هرش اونمأ دراو مهيلع مَّلس اذإ ىضم
 مل نإف ،مهرش نمأ هيلع اودر اذإ اوناكو
 مِّلسملا ىلع اوّدري مل نإو هونمأي مل مِّلسي
برعلا يف قلُخ كلذو مهنمأي مل

مالسلا مدعو سلجملا يف يئيجمب ليثمت

هللا ءامسأ نم مالسلا

 ءامسأ نم مسا مالسلاو( :روظنم نبا لاق
ءانفلاو بيعلاو صقنلا نم هتمالسل هللا

هتاقولخمو هدابعل ةمالسلا حنامو ،ةمالسلا ضيفم هنأ ىنعمب

)د٢( ةذبن

ءدبلا ءاعد

 ،َكِئانِفِب تَّلَح يتَّلاِ حاورألا ىلَعَوِ هللا ِدبَع ابأ اي َكيَلَع ُمالَّسلا
 ُهَلَعَج الَو ُراهَّنلاَو ُليَللاَ يَِقبَو ُتيَِقب امً اَدبأِ هللا ُمالَس ّينِم َكيَلَع
 ِِّيلَع ىلَعَوِ نيَسُحلا ىلَع ُمالَّسلا .مُكِتَرايِزل ّينِم ِدهَعلا َرِخآُ هللا
 .ِنيَسُحلا ِباحصأ ىلَعَوِ نيَسُحلا ِدالوأ ىلَعَوِ نيَسُحلا ِنب

ةرايزلا ىلإ بيبحت

 أرقأ نأ تددول ،ايندلا ىلإ عجرأ ول
ةدحاو ةرم نم الدب نيترم ءاروشاع ةرايز

يضاقلا -

ءاروشاع ةرايز دنس

انلق امك يسدق ثيدح وه

 نوري ال ءاهقفلا نأ انلقو
اهديناسأ يف ثحبلل ةرورض

تاروهشملا

تابحتسملا

تاياورلاو نآرقلا فلاخت ال اهنيماضم

ءاملعلا رباكأ اهب لمع دقو

تايوتسم ثالثب ةرايزلا ةءارق ةيفيك

ةمقلع ءاعد + مالسو نعل ١٠٠ ـب ةلماك ءاروشاع ةرايز

امهنم ةريخألا ةرقفلا طقف نكلو مالسو نعل ١٠٠ ـب ءاروشاع ةرايز

هسفن باوثلا كلو الصأ نيترقفلا ىلع يوتحت ال يتلا ةروهشملا ريغ ءاروشاع ةرايز

ءاروشاع ةرايز تاماقم

مالسلاو ملسلا ماقم

ةالاوملاو بحلا ماقم

تاولصلا لين ماقم

مدقلا تابث ماقم


